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પ્ર.1  યાજ્મળાસ્ત્રની વ્માખ્મા આી, તેનુું કામયક્ષેત્ર લર્યલ.       (12) 

અથલા 
યાજ્મની ઉત્ત્તિ અંગે બાયતીમ અભબગભ સ્ષ્ટ કય.    

પ્ર.2 વભાનતા એટરે શુું? તેના પ્રકાય જર્ાલ.        (12) 

અથલા 
 વાલયબોભત્લની વ્માખ્મા આી, તેની રાક્ષર્ીકતાઓ લર્યલ.    

પ્ર.3  વુંવદીમ વયકાયન અથય અને રક્ષર્ વભજાલ.       (12) 

 

અથલા 
 કલ્માર્ યાજ્મન ખ્માર અને રક્ષર્ સ્ષ્ટ કય.  

પ્ર.4  યાષ્રલાદ એટરે શુું? યાષ્રલાદના પ્રકાય જર્ાલ.       (12) 

અથલા 
ત્તભશ્ર અથયતુંત્રન અથય જર્ાલી, બાયતના ત્તભશ્ર અથયતુંત્રની વત્તભક્ષા કય. 

પ્ર.5  ટૂુંકનોંધ રખ. (ાુંચભાુંથી કઈર્ ફે)        (12) 

1. લતયનરક્ષી અભબગભ  
2. સ્લતુંત્રતા  
3. બાયતીમ વભલામતુંત્ર  
4. વલયવિાલાદ 
5. આત્તથિક ત્તલકાવ  

    

પ્ર.6 ફહલૈુકલ્લ્ક પ્રશ્ન રખ.          (10) 
1. ડેત્તલડ ઇસ્ટન ક્યા પ્રકાયના હશભામતી શતા? 

(A) ઐત્તતશાત્તવક  (B) લતયનલાદ  (C) અનલુતયનલાદ  (D) ધયર્રક્ષી 
2. ‘ધ હયબ્લરક’ સુ્તકના રેખક કર્ છે? 

(A) ગાુંધીજી  (B) પ્રેટ  (C) એયીસ્ટટર   (D) વકે્રટીવ 
3. અથયળાસ્ત્રભાું ગ્રુંથભાું યાજ્મના કેટરા તત્લની ચચાય છે? 

(A) ચાય   (B) છ  (C) વાત   (D) ફાય 
4. ‘રેત્તલએથન’ ગ્રુંથના યચત્તમતા કર્ છે? 

(A) ઓસ્સ્ટન (B) રક  (C) શલ્જ   (D) રૂવ 
5. ભરફટીભાું ભરફય (Liber) ળલદ કઈ બાાન શત? 

(A) ગ્રીક   (B) યભન  (C) ફ્રેંચ    (D) રેટીન 
6. એયીસ્ટટરે કેટરા ફુંધાયર્ન અભ્માવ કમો શત? 

(A) 152   (B) 154  (C) 156   (D) 158 
 



7. ભેગ્નાકાટાાઁ ક્યા દેળ વાથે વુંફ ુંત્તધત છે? 
(A) અભેહયકા  (B) યત્તળમા  (C) ઇંગ્રેન્ડ   (D) બાયત 

8. પાુંવીલાદન ઉદ્દબલ ક્યાું દેળભાું થમ શત? 
(A)  યત્તળમા  (B) ફ્રાુંવ  (C) પીનરેન્ડ   (D) ઇટારી 

9. ‘દાવ કેત્તટર’ સુ્તકના રેખક કર્ શતા? 
(A) પ્રેટ   (B) એયીસ્ટટર  (C) કારયભાકયવ   (D) એડભસ્સ્ભથ  

10. બાયતભાું છાતલગો ભાટે કયુું કભીળન યચાયુું શત ુું? 
(A) કઠાયી કભીળન     (B) ભાુંડર કભીળન 
(C) નાર્ાુંલટી કભીળન    (D) ફેનયજી કભીળન  
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પ્ર.1 બાયતીમ ફધંાયણ ઘડતયની સભગ્ર પ્રક્રિમાન  ંલણણન કયો.      (12) 

અથલા 
બાયતીમ ફધંાયણ દ્વાયા નાગક્રયકોને આલાભાં આલતા મૂભતૂ અધધકાયોની ચચાણ કયો.   

    

પ્ર.2 બાયતની સસંદની યચના અને સત્તાઓ લણણલો.       (12) 

અથલા 
 બાયતભાું કેન્ર વયકાય અને યાજ્મ વયકાય લચ્ચેના ધાયાકીમ અને લશીલટી વુંફ ુંધ ચચો.   

   

પ્ર.3  બાયતના મ ખ્મ યાષ્ટ્રીમ ક્ષો ૈકી કોઈણ એક ધલળે ધનફધં રખો.     (12) 

અથલા 
 બાયતીમ યાજકાયણને પ્રબાધલત કયલાભા ંધભણ અને જ્ઞાધત શ  ંભધૂભકા બજલે છે. સભજાલો.  

પ્ર.4  કોભલાદ એટરે શ ?ં કોભલાદને અટકાલલાના ઉામોની ચચાણ કયો.     (12) 

અથલા 
બાયતીમ યાજ્મના સ્લરૂ ત્તલળે ભાર્કવયલાદી ત્તલચાયની વત્તભક્ષા કય. 

પ્ર.5  ટૂંકનોંધ રખો. (ગભે તે ફે)          (12) 

1.  આમ ખ 

2.  પ્રાદેધળક ક્ષોની યાજકાયણભાં અગત્મતા 
3.  રોકભતના ઘડતયભા ંલતણભાનત્રો અને ટી.લી ની ભધૂભકા  
4.  યાજ્માર 

5.  નોકયળાહીની તટસ્થતા અને પ્રધતફદ્ધતા 
    

પ્ર.6 નીચેના ફહ લૈકલ્પક પ્રશ્નોના ઉત્તય આો.        (10) 

1. પ્રાથયના વભાજની સ્થાના કર્ે કયી. 
(A) યાજાયાભભશનયામ    (B) ગખરે  
(C) ભશાદેલ ગત્તલિંદ યાનડે    (D) સ્લાભી ત્તલલેકાનુંદ  

2. ફુંધાયર્વબા ની પ્રથભ ફેઠક ક્યાયે ભી? 
(A) 9 હડવેમ્ફય 1946   (B) 17 હડવેમ્ફય 1946 
(C) 1 હડવેમ્ફય 1946   (D) 7 હડવેમ્ફય 1946 

3. ક્યા ફુંધાયર્ીમ સધુાયા દ્વાયા વભાજલાદ ળલદન સ્લીકાય કયલાભાું આવ્મ? 
(A) 41 ભ  (B) 42 ભ  (C) 32 ભ  (D) 52 ભ  

4. મૂભતૂ અત્તધકાયન વભાલેળ ફુંધાયર્ની કઈ કરભથી કઈ કરભ સધુી કયલાભાું આવ્મ? 
(A) 14 થી 40 (B) 14 થી 32  (C) 14 થી 34  (D) 14 થી 42 

5. બાયતની લતયભાન રકવબાના અધ્મક્ષ કર્ છે? 
(A) પ્રભદ ભશાજન  (B) ી.એ.વુંગભા   (C) સ્મતૃ્તત ઈયાની  (D) સતુ્તભત્રા ભશાજન 
 



6. બાયતના ક્યા યાષ્રત્તત તાના શદ્દા ઉય ફે મદુત સધુી યહ્યા શતા? 
(A) પ્રર્લ મખુયજી  (B) એ.ી.જે કરાભ  (C) ઝૈર ત્તવિંઘ   (D) ડૉ.યાજેન્ર પ્રવાદ  

7. બાયતભાું કોંગે્રવ ક્ષની સ્થાના ક્યાયે થઇ? 
(A) 1985   (B) 1885   (C) 1881   (D) 1901 

8. ત્તળયભર્ી અકારીદ (ુંજાફ) ના લતયભાન અધ્મક્ષ કર્ છે? 
(A) અભયીન્દય ત્તવિંઘ  (B) સખુફીય ફાદર  (C) પ્રકાળત્તવિંઘ ફાદર  (D) ભનપ્રીત કય 

9. ભફનવાુંપ્રદાત્તમક (વેક્યરુહયઝભ) ળલદની યચના વો પ્રથભ કર્ે કયી? 
(A) ફેન્જાભીન ફે્રકરીન  (B) જ્મર્જજેર્કર શલ્મકે  (C ) ત્તલસ્ટન ચભચિર  (D) અબ્રાશભભરિંકન  

10. મડૂી તેના જુદાજુદા સ્લરૂે, ઉત્ાદનનુું મખુ્મ વાધન શમ તેલી ઉત્ાદન ધ્ધત્તતને શુું કશલેામ? 
(A) વુંયચનાલાદ   (B) ઉદાયભતલાદ  (C) મડૂીલાદ   (D) જાત્તતલાદ  
 

     _______________________ 
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પ્ર.1  ઉદાભ ભાનલલાદ વભજાલ.         (12) 

અથલા 
યાભભનશય રહશમાની ત્તલચાયવયર્ી વભજાલ. 

પ્ર.2 સ્લયાજના યાજકીમ, આત્તથિક અને નૈત્તતક ાવાું ત્તલગતે વભજાલ.      (12) 

અથલા 
 આંફેડકયની રકળાશીના ત્તલચાય લર્યલ. 
પ્ર.3  બગતત્તવિંઘના નાસ્તીર્કલાદના ત્તલચાય વભજાલ.       (12) 

અથલા 
 ગારકૃષ્ર્ ગખરે ના આત્તથિક અને વાભાજજક ત્તલચાય લર્યલ. 
પ્ર.4 ત્તતરક ના યાજકીમ ત્તલચાય લર્યલ.         (12) 

અથલા 
વાભાજજક સધુયા અંગે ભશાદેલ ગત્તલિંદ યાનડે ના ત્તલચાય લર્યલ. 

પ્ર.5 ટૂુંકનોંધ રખ (કઈર્ ફે)          (12) 

1. ભાર્કવયલાદી વભાજલાદ 

2. ગરુુકુ ત્તલલાદ 

3. દમાનુંદ વયસ્લતીની યાજકીમ ત્તલચાયવયર્ી 
4. આહદલાવીઓ ય ભબ્રટીળનીત્તતઓન પ્રબાલ 

5. વલોદમ ન ખ્માર    

પ્ર.6  નીચેના ફહ લૈકલ્પક પ્રશ્નોના ઉત્તય આો.        (10) 

1. બાયતીમ ઉદાભાાંત્લાદના પ્રલતયક કર્ નશીં? 
A. યાજા યાભભશનયામ  B. રકભાન્મ ત્તતરક 
C. ભશાદેલ ગત્તલિંદ યાનડે  D. ગારકૃષ્ર્ ગખરે 

2. ‘સ્ત્રીઓના પ્રાચીન શક ય આધતુ્તનક વભમભાું મકુલાભાું આલેરા ફુંધન’ સુ્તક કનુું છે? 

A. ભાુંન્લેન્રનાથ યમ   B. યલીન્રનાથ ટાગય 

C. યાજા યાભભશનયામ   D. જ્મત્તતફા ફૂરે 
3. 1876 ભાું ન્ય ૂઈંગ્રીળ સ્કુર કર્ે સ્થાેરી? 

A. રાર રાજત યામ   B. રકભાન્મ ત્તતરક 

C. દમાનુંદ વયસ્લતી   D. ફીીનચુંરાર 

4. આત્ભગોયલ ચલનુું નાભ શુું શત ુું? 
A. સમુાભમાયતી અત્તલકભ B. કકડડુભાું C. લાત્તનમાકુરા D. કુદી આયસ ૂ

5. દ્વદ્વયાષ્રન ત્તવદ્ાુંત કને આપ્મ? 
A. ભશમ્ભદઅરી જજન્નાશ   B. વૈમદ અશભદખાન  

C. ભરમાકત અરી    D. અબરુકરાભ આઝાદ 
 



6. સ્લયાજ ન અથય શુું થામ? 
A. સ્લળાવન     B. શય શુંભેળને ભાટે શય શુંભળની તલૃ્પ્ત  

C. તભાભ અંકુળ થી મરુ્કત   D. આેર તભાભ 

7. 1934 ભાું કોંગે્રવ વભાજલાદી ક્ષકને સ્થાેર? 
A. એચ.એન. ફહગુરુ્ા  B. ભતીરાર નશરુે C. સબુાચુંર ફઝ D. જમપ્રકાળ નાયામર્ 

8. 1937 ભાું ઈન્ડીેન્ડન્ટ ઇસ્ન્ડમા- અઠલાહડક વભાચાયત્ર કને ળરૂ કયેલુું? 
A. એભ.એન.યામ  B. એની ફેવન્ટ  C. દાદાઈ [  D. v[dp v[gp zmi 

9. બ્રાહ્મર્ યુહશત દ્વાયા થતા ળર્ની લાત ક્યા સુ્તકભાું જ્મત્તતફાફૂરેએ કયી છે? 
A. ગરુભગી  B. બ્રશભાુંનાુંચેકવફ C. ળેતકામાયચા અસદુ D. વત્મધભય 

10. ફુંગાના બાગરા ક્યાયે યદ થમા? 

A. 1905  B. 1911  C. 1907  D. 1920 
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પ્ર.1  આંતયયાષ્ટ્રીમ સફંધંોનો અથણ અને અભબગભો જણાલો.       (12) 

અથલા 
પ્રથભ ધલશ્વય ધ્ધના કાયણો અને ક્રયણાભો લણણલો.        

પ્ર.2  ઠંડ ય ધ્ધ એટરે શ ?ં તેના ક્રયણાભો જણાલો.        (12) 

અથલા 
 ભફન-જડાર્ આંદરનની રૂયેખા સ્ષ્ટ કય.      

પ્ર.3 ભફન સાસં્થાધનકયણની પ્રક્રિમા સભજાલો.        (12) 

અથલા 
 ખાડી યધુ્ધનુું થૃક્કયર્ કય. 
પ્ર.4 સયં ક્ત યાષ્ટ્રસઘંની સપતા અને ધનષ્ટ્પતા લણણલો.       (12) 

અથલા 
બાયતના ફુંધાયર્ભાું આલાભાું આલેરા મૂભતૂ અત્તધકાય લર્યલ. 

પ્ર.5 ટૂંકનોંધ રખો. (ાચંભાથંી કોઈ ણ ફે)        (12) 

1. આંતયયાષ્રીમ યાજકાયર્ના લતયભાન પ્રલાશ 
2. ફીજા ત્તલશ્વયધુ્ધના કાયર્ 
3. ત્તન: ળસ્ત્રીકયર્ 

4. ત્તલકાવની ત્તલબાલના 
5. આતુંકલાદ 

    

પ્ર.6  ફહ લૈકલ્પક પ્રશ્નો રખો.          (10) 
1. વુંયરુ્કત યાષ્રવુંઘની સ્થાના ક્યાયે કયલાભાું આલી? 

(A) 1885  (B) 1918  (C) 1945  (D) 1950 
2. આંતયયાષ્રીમ ળલદન વો પ્રથભ ઉમગ કર્ે કમો શત? 

(A) અબ્રાશભ ભરિંકન  (B) જભી ફેન્માભ  (C) સ્ર્કલન્વી યાઈટ  (D) ગાુંધીજી 

3. પ્રથભ ત્તલશ્વયધુ્ધ ક્યાયે ળરૂ થયુું શત ુું? 
(A) 1914  (B) 1918  (C) 1939  (D) 1945 

4. અભેહયકાએ હશયત્તળભા ય યયેુત્તનમભ ફમ્ફ ક્યાયે પેંક્ય શત? 
(A) 6 ઓગસ્ટ  (B) 8 ઓગસ્ટ   (C) 15 ઓગસ્ટ  (D) 26 ઓગસ્ટ  

5. ત્રીજા ત્તલશ્વના દેળભાું કન વભાલેળ થામ છે? 
(A) એત્તળમા  (B) આહફ્રકા  (C) રેહટન અભેહયકા  (D) ફધા જ  

6. ઈયાકે કુલૈત ય આક્રભર્ કઈ વારભાું કયુાં શત ુું? 
(A) 1990  (B) 1992  (C) 1996  (D) 2001 
 

 



7. ત્તલશ્વ વ્માાય વુંગઠનન પ્રાયુંબ ક્યાયે થમ શત? 
(A) 1990  (B) 1995  (C) 1997  (D) 2005 

8. વરાભતી વત્તભત્તતની વભ્મ વુંખ્મા કેટરી છે? 
(A) 5  (B) 10   (C) 15   (D) 20 

9. ભાનલ ત્તલકાવ ભાટેનુું ઘટક કયુું છે? 
(A) વભતા  (B) ત્તનયુંતયતા  (C) ઉત્ાદનળીરતા  (D) ફધાજ 

10. બાયતના ફુંધાયર્ભાું મૂભતૂ પયજ ક્યા અનચુ્છેદભાું છે? 
(A) ૧૪-અ  (B) 15-ક  (C) 51-ક  (D) એકર્ નહશ 
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પ્ર.1  દભક્ષણ એધળમાના દેળોભા ંગયીફી ધનમ ૂણરન ભાટે રેલામેરા ગરાઓંન  ંમપૂમાકંન કયો.   (12) 

અથલા  
બાયતના ફધંાયણના રક્ષણોની ચચાણ કયો.     

પ્ર.2  ાક્રકસ્તાનના યાજકાયણભા ંરશ્કયની ભધૂભકા ધલળે ભાક્રહતી આો.     (12) 

અથલા 
 ફાુંગ્રાદેળના સ્લાતુંત્ર્મ આંદરનથી રઇ અત્માય સધુીના ત્તલકાવ ત્તલળે નોંધ રખ.    

  

પ્ર.3  નેાનો યાજકીમ ભાખા ધલળે ભાક્રહતી આો.       (12) 

અથલા 
 ભતૂાનના યાજકીમ ભાખા ત્તલળે ભાહશતી આ. 
પ્ર.4  દભક્ષણ એધળમાના દેળોના યાજકાયણભા ંધભણના પ્રબાલ ધલળે ધલસ્તતૃ ભાક્રહતી આો.   (12) 

અથલા 
દભક્ષણ એધળમાના દેળોના અગ્રલગો ધલળે ધનફધં રખો.  

પ્ર.5  ટૂંકનોંધ રખો. (કોઈણ ફે)         (12) 

1. બાયતની વભલામ વ્મલસ્થા 
2. ફાુંગ્રાદેળના ાડળી દેળ વાથેના વુંફ ુંધ  
3. નેાની આત્તથિક ત્તલકાવની વભસ્માઓ 

4. ભારહદવ્ઝન વભાજ અને તેનુું યાજકાયર્  
5. દભક્ષર્ એત્તળમાભાું રકળાશીનુું બાલી. 

    

પ્ર.6 મોગ્મ ધલકપ ળોધી નીચેના પ્રશ્નો જલાફ સાથે પયી રખો.      (10) 

1. દભક્ષર્ એત્તળમાના દેળનુું ક્ષેત્રીમ વુંગઠન ક્યા નાભે ઓખામ છે? 

(A) ASIAN  (B) SAARC  (C) AOU  (D) NATO 

2. ઇસ્ન્ડમન નેળનર કોંગે્રવની સ્થાના ક્યાું અને ક્યાયે થઇ શતી? 

(A) હદલ્શી – 1911  (B) કરકિા – 1890  (C) મુુંફઈ – 1885  (D) કરકિા – 1895 

3. બાયતનુું ફ ુંધાયર્ કેટરી બાાઓને ભાન્મતા આે છે? 

(A) 12    (B) 18   (C) 15  (D) 17 

4. ાહકસ્તાનની ત્તલદેળનીત્તતનુું મખુ્મ શાદય ____________ છે. 
(A) દેળન ત્તલકાવ  (B) બાયત ત્તલયધ  (C) અરગ ઓખ  (D) ઇસ્રાત્તભકયર્ 

5. ‘અલાભીરીંગ’ ક્યા દેળન યાજકીમ ક્ષ શત જેર્ે તે દેળની સ્લતુંત્રતાભાું ર્ મગદાન આપ્યુું શત ુું? 

(A) ાહકસ્તાન  (B) શ્રીરુંકા   (C) ફાુંગ્રાદેળ   (D) ભારહદવ્ઝ 

 

 

 

 



6. જનયર ઈળાયદ કમા દેળના કર્ શતાું? 

(A) ાહકસ્તાનના રશ્કયીલડા    (B) ાહકસ્તાનના પ્રમખુ 

(C) ફાુંગ્રાદેળના રશ્કયી પ્રમખુ    (D) બાયતના રશ્કયી લડા  

7. નેા એક વુંયરુ્કત યાજ્મ તયીકે ક્યાયે અસ્સ્તત્લભાું આવ્યુું? 

(A) 1769   (B) 1948  (C) 1865  (D) 1790 

8. નીચેનાભાુંથી કમ દભક્ષર્ એળીમાઇ દેળ દુગયભ ભગૂ ધયાલે છે. 
(A) શ્રીરુંકા   (B) બાયત  (C) નેા  (D) ફાુંગ્રાદેળ 

9. વયુુંકત યાષ્રવુંઘભાું શ્રીરુંકાને ક્યાયે પ્રલેળ ભળ્મ? 

(A) હડવેમ્ફય – 1955  (B) પેબ્રઆુયી – 1954  (C) વપ્ટેમ્ફય – 1956  (D) નલેમ્ફય – 1957 

10. ભારહદવ્ઝ ક્યા વમરુભાું આલેર ટા ુદેળ છે? 

(A) અયફીવમરુ   (B) હશન્દભશાવાગય  (C) ફુંગાન ઉવાગય  (D) ઉયકતભાુંથી કઈ નહશ 
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પ્ર.1 અગ્ગ્ન એધળમાના દેળોનો ટૂંકભાં ક્રયચમ આો.       (12) 

અથલા 
બાયત-ચીન સફંધંોની સભીક્ષા કયો.       

પ્ર.2 જાાનની ધલદેળનીધતન  ંલણણન કયો.         (12) 

અથલા 
 ત્તવિંગાયના અથયકાયર્ ત્તલળે વભજૂતી આ.  

પ્ર.3 ફભાણના યાજકીમતતં્રનો ક્રયચમ આો.        (12) 

અથલા 
 દભક્ષર્- લૂય એત્તળમાભાું થમેર આત્તથિક ત્તલકાવ ટૂુંકભાું આરેખ.  

પ્ર.4 એધસમાનની ભધૂભકા સ્ષ્ટ્ટ કયો.         (12) 

અથલા 
કુંફહડમા અને રાઓવના વભાજ અને વુંસ્કૃત્તતન ટૂુંકભાું હયચમ આ. 

પ્ર.5 ટૂંકનોંધ રખો. (ાચંભાંથી કોઈણ ફે)        (12) 

1. લૂય એત્તળમાભાું યાજકીમ પ્રર્ારી 
2. ચીનની ક્રાુંત્તત 

3. કહયમાન આત્તથિક અને યાજકીમ ત્તલકાવ 

4. ભરેત્તળમાન હયચમ 

5. ફભાયભાું યાષ્રલાદન ઉદમ 

   

પ્ર.6  ફહ લૈકલ્પક પ્રશ્નો રખો.          (10) 
1. ડામેટ ક્યા દેળની ધાયાવબાનુું નાભ છે? 

(A) બાયત  (B) અભેહયકા  (C) જાાન   (D) કહયમા 
2. અસ્ગ્ન એત્તળમાન કમ દેળ વામ્રાજ્મલાદન બગ ફન્મ ન શત? 

(A) મ્માનભાય  (B) બાયત  (C) થાઇરેન્ડ  (D) ત્તવિંગાય 

3. ‘ાનખય ફલ’ ક્યા દેળ વાથે વુંફ ુંત્તધત છે? 

(A) બાયત  (B) ાહકસ્તાન (C) શ્રીરુંકા  (D) ચીન 

4. હપભરાઈન્વની યાજધાની કઈ છે? 

(A) ભસ્ક  (B) ભનાભા  (C) ભત્તનરા  (D) ભારે 
5. ગાઈડેડ રકળાશીન ખ્માર કર્ે યજૂ કમો શત? 

(A) નાવય  (B) સકુર્ોઁ  (C)અબ્રાશભ ભરિંકન  (D) ગાુંધીજી 

6. ચીન ગર્તુંત્રની જાશયેાત કઈ વારભાું કયલાભાું આલી? 

(A) 1945  (B) 1947 (C) 1949  (D) 1950 

 

 



7. હયિંગીટ ક્યા દેળનુું ચરર્ છે? 

(A) ભતૂાન (B) ભરેત્તળમા  (C) રુઆન્ડા  (D) ઇન્ડનેત્તળમા 
8. હશિંદી-ચીન ત્તલસ્તાયભાું કમા દેળન વભાલેળ થત નથી? 

(A) ત્તલમેટનાભ  (B) કુંફહડમા  (C) રાઓવ  (D) ભરેત્તળમા  
9. અસ્ગ્ન ફૂુંકત યાક્ષવ કમા દેળનુું યાષ્રભચહ્ન છે? 

(A) બાયત  (B) ાહકસ્તાન  (C) ચીન  (D) નેા  
10. ‘ેગડાન દેળ’ બોગભરક ઉનાભ ક્યાું દેળનુું છે? 

(A) જાાન  (B) મ્માનભાય  (C) થાઇરેન્ડ  (D) ત્તવરન 
 

 

 


